
Hodnocení semináře 

   

 

 

 

Ohodnoťte jako ve škole, tj. 1 nejlepší, 5 nejhorší hodnocení 

 

 

Jak Vás zaujal obsah semináře?   Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1, 1 

Oceňuji/doporučuji změnit:     Průměr:        1,1 

 

- Věnoval bych více prostoru praktickým příkladům / aplikaci, jak je to běžné, než jak to bylo 

historicky. Nicméně samozřejmě i takto seminář splnil účel.  

- Plně uspokojil moje očekávání.  

- Oceňuji – vyčerpávající výčet dotčených agend.  

- Téma hodně zevrubně pojaté, včetně hypotetických možností, až vystraší.  

- Možnost zaslat dotazy s konkrétním obsahem předem.  

 

 

                                                      

Jak hodnotíte přednášející?   Hodnocení:  1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

Oceňuji/doporučuji změnit:    Průměr:         1 

 

- Velice fundovaná advokátka.  

- Oceňuji – vynikající výkon / erudice přednášející.  

- Dokáže udržet pozornost i spád po celou dobu semináře, na dotazy reaguje věcně a ihned 

:-)  

- Oceňuji -  přehled v tématech a spletitosti zákonů vs. výklad ze strany soudů. Doporučuji 

změnit – škoda, že nebyl ověřovací „testík“ :-), zapojení posluchačů.  

 

 

 

 

Název semináře: „Odpovědnost statutárních orgánů a manažerů dle právní úpravy  

v roce 2016, souběhy funkcí“ 

Termín a místo: 22. 3. 2016 (od 9:00 – 13:00), EA Hotel Crystal Palace 

Počet účastníku:  19 (18 hodnocení)  



Hodnocení semináře 

   

 

 

 

Jak jste byl/a spokojen/a s organizací?  Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

Oceňuji/doporučuji změnit:    Průměr:        1 

 

- Super. Pouze se zamyslet nad prostory s parkingem.  

- Jako obvykle :-) 

- Lokalita kvůli parkování, až přežitek všude jezdit autem, ale z mimo Prahy je to složitější. :-) 

 

 

Na jaká další témata byste se rádi v budoucnu zaměřili? Jaká témata byste chtěl/a probrat 

podrobněji? 

 

- Práce během mateřských / rodičovských dovolených, souběh prac. poměru a dohod, 

benefity pro zaměstnance.  

- Odměňování statutárních orgánů a zaměstnanců (vedoucích zaměstnanců). 

- Specifika spoluvlastnictví firem zahraničními osobami.  

- Náhrada MÚ + NÚ při ublížení na zdraví a při usmrcení. Odpovědnost za škodu 

způsobenou vadou výrobku. 

- Odpovědnost zaměstnance při výkonu povolání.  

- Odměňování členů stat. orgánů a zaměstnanců (rozdělení mzdy, kritéria pohyb. složky, 

srážky ze mzdy).  

- Odměňování statutárních orgánů, zákonné povinnosti a omezení.  

 

Volné vyjádření k akci 

- Vše bylo na velmi dobré úrovni. Všechny dotazy byly ihned zodpovězeny, což značí velký 

přehled paní přednášející.  

- Jako vždy velmi přínosné a fundované.  

- Určitě nelituji času stráveného touto akcí. :-)  

- Školení se mi velmi líbilo, nemělo hluchá místa.  

- I přes těžké a složité téma si odnáším konkrétní poznatky. Nad konkrétní situací je i tak 

potřeba spíš samostatná konzultace.  

- Pěkné jako vždy.  

- Za mě vše podle představ, splnilo moje očekávání.  

- Mgr. Bernadet je skvělá lektorka. Prezentace byla velmi dobře strukturovaná, obsahovala 

všechny potřebné informace a nebyla zbytečně dlouhá. 


